
يتصرف الطائر ذو النظر 
ال��ث��اق��ب وال���ق���وة ال��ك��ب��ي��رة 
كشخصية كاريزمية بوصفه 
س��اح��ا غ��ي��ر ق��ات��ل حلماية 
ومي���ب���ل���دون م���ن امل��ع��ت��دي��ن 

والزائرين غير املرغوب فيهم.
وت��ت��ل��خ��ص م��ه��م��ة الصقر 
»روف��وس« في حماية ماعب 
التنس في بطولة وميبلدون 
م��ن احل��م��ام ال���ذي يحلق في 
األجواء، أو الذي يحاول إقامة 
وإنشاء أعشاش في واحدة من 

أهم بطوالت التنس العاملية.
وع����ل����ى ال����رغ����م م����ن أن 
ال��روم��ان��ي��ة سيمونا هاليب 
خطفت األض�����واء، ، بفوزها 
على »ملكة التنس« سيرينا 
وليامر وحرمتها من حتقيق 
حلمها مبعادلة الرقم القياسي 
مل���ارغ���ري���ت ك�����ورت، ك��أك��ث��ر 
الاعبات تتويجا بالبطوالت 
األرب���ع ال��ك��ب��رى ف��ي التاريخ 
بواقع 24 لقبا، فإن النجم األهم 
واألب����رز ف��ي ال��ب��ط��ول��ة، ال��ذي 
ك��ان يحلق ف��ي س��م��اء امللعب 
الرئيسي ف��ي ومي��ب��ل��دون هو 

الصقر روفوس.
وتتلخص مهمة روفوس في 
احلفاظ على املاعب خالية من 
احلمام، الذي قد يؤثر وجوده 
و«ف��ض��ات��ه« على امل��ب��اري��ات 
وال��اع��ب��ن، وف��ق��ا لتقرير في 
م��وق��ع »هافنغتون بوست« 

اإلخباري.
وذهبت صحيفة »نيويورك 
ت��امي��ز« إل���ى ح��د إط���اق لقب 

»أيقونة إجنلترا« على الصقر 
روف��وس، البالغ من العمر 11 

عاما.
وإلدراك أه��م��ي��ة روف���وس 
وش��ع��ب��ي��ت��ه، جن���د ص��ف��ح��ات 
م��خ��ص��ص��ة ل���ه ع��ل��ى وس��ائ��ل 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي مثل 
إنستغرام وفيسبوم وتويتر، 
حيث عدد املعجبن واملشاركن 
في تويتر يصل إلى أكثر من 10 

آالف متابع.

واملهم في وظيفة روف��وس 
أن�����ه ال ي��ق��ت��ل احل����م����ام أو 
يصطاده، بل يطرده فقط من 
سماء املاعب فهو »احلامي« 
و«ال���رادع« بحيث يبقي سماء 
مملكته خالية م��ن وج��ود أي 

حمامة أو طيور أخرى.
وب���اإلض���اف���ة إل���ى م��اع��ب 
بطولة ن��ادي عموم إجنلترا، 
يقوم روفوس مبهمات خاصة 
ف��ي سماء ويستمنستر آب��ي، 

وبعض املستشفيات واملطارات 
واملاعب الكروية.

وخ����ال ق��ي��ام��ه ب��واج��ب��ه، 
صنع روفوس لنفسه مساراته 
اخلاصة به، وفي النهاية يعود 

إلى مدربته إميوجن ديفيس.
وقالت ديفيس إن روفوس 
متكن من حتديد أفضل نقاط 
املراقبة ل��ه، باإلضافة إل��ى أن 
بات يعرف أفضل األماكن التي 
ميكن للحمام أن تبني أعشاشا 

فيها، وبالتالي فهو يحول دون 
حدوث ذلك.

 وك�����ان روف������وس أص��ب��ح 
موضع اهتمام في العام 2012 
عندما اختفى فجأة من سماء 
امل��اع��ب، وي��ب��دو أن��ه تعرض 
للسرقة أثناء وقوف السيارة 
التي كان يحمل بواسطتها في 
أحد املواقف، وعلى الرغم من 
العثور عليه بعد يومن، فإنه 

لم يعثر على سارقيه أبدا.

»روفوس«.. مهمة خاصة جدًا لصقر وميبلدون

يبلغ ثمن سيارة المبورغيني أفنتادور 
حوالي 400 أل��ف دوالر، وبالتالي فهي 
سيارة ال ميكن لغالبية الناس في أي دولة 

في العالم تقريبا امتاكها.
غير أن التفكير العبقري من أب وابنه 
جعا األمر ممكنا، وذلك باستخدام تقنية 
الطباعة ثاثية األبعاد، وبكلفة بلغت 20 

ألف دوالر.
فقد قرر األب ستيرلينغ باكوس وابنه 
زاند، وهما من مدينة إيري في كولورادو، 
أنهما يريدان امتاك هذه السيارة الرياضية 

السريعة واخلارقة.
وعلى م��دى أكثر م��ن ع��ام ك��ام��ل، ب��دأت 
سيارة الامبورغيني السوداء اللون ذات 
البابن اخلاصة بهما، تتخذ شكلها النهائي، 
على الرغم من أنها ليست نسخة كربونية 
أو متطابقة من طراز المبورغيني أفنتادور، 

لكنها مستلهمة منها على األقل.
وي��ب��دو أن ب��اك��وس األب، ال���ذي يعلم 
كفيزيائي في مؤسسة متخصصة في مجال 
الليزر، إلى جانب عمله استاذا في جامعة 
كولورادو احلكومية، استغل معرفته بعلم 
الليزر والطابعات ثاثية األبعاد من أجل 

حتقيق حلمه.
فقد اش��ت��رى ب��اك��وس طابعة ثاثية 
األبعاد، ال تزيد قيمتها على بضعة مئات من 
ال��دوالرات، واستخدمها في صنع عشرات 
القطع الباستيكية اخلاصة بسيارته، ثم 
قام بتغليفها بواسطة ألياف الكربون ملنحها 
مزيدا من القوة والصابة ومقاومة احلرارة 
قبل أن يثبتها معا في هيكل السيارة الذي 

صممه وأنشأه من أنابيب فوالذية هيكلية، 
تعد مثالية ملسائل التصنيع العام.

باإلضافة إل��ى ذل��ك، توفرت ل��دى األب 
وابنه بعض القطع األصلية من سيارة 
المبورغيني متكنا من جلبها من مكبات 
ال��س��ي��ارات املشطوبة، وم��ح��ال بيع قطع 

السيارات املستعملة.
أما احملرك املستخدم في هذه السيارة، 
فهو بالتأكيد ليس محرك المبورغيني 
وإمنا محرك سيارة كورفيت 2003 يعمل 
على حتريك اإلط��ارات اخللفية للسيارة، 

فيما استخدما ناقل سرعة لسيارة بورشه 
911. وي��ق��در ب��اك��وس إجمالي م��ا أنفقه 
على صناعة سيارته الامبورغيني حتى 
اآلن بحوالي 20 ألف دوالر، ويأمل أن يتم 
ترخيصها عندما ينتهي منها في اخلريف 
املقبل، وتصبح جاهزة للسير في الشوارع 

العامة.
ووثق باكوس عملية تصنيع السيارة 
على صفحة خاصة في فيسبوك، ونشر 
عشرات الصور لعملية تصنيع وجتميع 

السيارة.

ال ميلك ثمن »الالمبورغيني« 
فصنعها بالطباعة ثالثية األبعاد

36 عامًا.. الفاتيكان ينبش  بعد 
مقبرتني من أجل »إميانويال«

استدعى الفاتيكان عائلة املراهقة إميانويا 
أورالن����دي ال��ت��ي اختفى أث��ره��ا بشكل غامض 
في روم��ا قبل 36 عاما، حلضور عملية نبش 
مستودعن حلفظ عظام امل��وت��ى مّت رصدهما 

مؤخرا، بحسب ما أعلن الكرسي الرسولي،.
وقد شوهدت إميانويا أورالندي )15 عاما(، 
وهي ابنة موّظف في الفاتيكان، للمرة األخيرة 
في 22 يونيو 1983، تخرج من حّصة لتعّلم 

املوسيقى في روما.
وبناء على طلب من عائلة الصبية إميانويا 
أورالندي، التي تلّقت محاميتها الصيف املاضي 
رسالة محّيرة مجهولة املصدر، أجاز الفاتيكان 
فتح قبرين في مقبرة أملانية صغيرة تفع ضمن 

أراضيه اخلميس املاضي.
وقد كشف ضريح األميرة يوهانا صوفي تسو 
هوهنلوهه )التي توفيت سنة 1836( النقاب عن 
قاعة واسعة حتت األرض فارغة متتّد على أربعة 

أمتار طوال وعرضا. وك��ان أيضا قبر شارلوت 
فريديريكه تسو ميكلنبورغ )التي توفيت سنة 

1840( فارغا.
غير أن أليساندرو جيزوتي، الناطق باسم 
الفاتيكان، أعلن عن ت��ط��ّورات جديدة في هذه 
القضية، فقد ُرص��د مستودعان حلفظ عظام 
املوتى حتت الكلية احلبرية التويتونية، مبحاذاة 
املقبرة األملانية. وميكن النفاذ إليهما بواسطة 
فتحة أقفلت حّتى عملية النبش امل��ق��ّررة في 
العشرين من يوليو، بحضور أف��راد من عائلة 
أورالن����دي. وي��ّرج��ح خ��ب��راء أن ي��ك��ون هيكلي 
األميرتن قد نقا إليهما في إطار أعمال توسعة 
الكلية احلبرية في الستينيات والسبعينيات. 

وطالت تلك الورشة املقبرة أيضا.
وما زال��ت قضية إميانويا أورالن��دي حتّير 
احملققن وتثير اهتمام الرأي العام في إيطاليا، 

على خلفية فرضيات مؤامرة مزعومة.

طريقة بسيطة حتمي قلبك 
5 أدوية أفضل من 

كشفت دراس��ة حديثة أن خفض اإلنسان 
للسعرات احل��راري��ة التي يتناولها يوميا 
مبقدار 300 سعرة، سيحمي قلبه من العديد 
من املتاعب الصحية التي ميكن أن تصيبه، 

حتى لو كان في وزن صحي.
وقال الباحثون الذين أع��دوا الدراسة إنه 
ميكن الوصول إلى هذا األمر عبر اتباع الصيام 
املتقطع، ومقاومة الرغبة في تناول شريحة 
واحدة من احللوى، بحسب ما أوردت شبكة 

»سي أن أن« األميركية.
وخ��ال عامن، راق��ب باحثون في جامعة 
ديوك بوالية نورث كارولينا، عينة الدراسة 
التي توزعت على ثاثة مواقع في أميركا، 
ليخلصوا إل��ى أن الذين قللوا من السعرات 
احل��راري��ة ف��ي وجباتهم اليومية، انخفض 
ض��غ��ط ال����دم ل��دي��ه��م، وك���ذل���ك م��س��ت��وي��ات 
الكوليسترول السيء في الدم )LDL(، كما 
انخفضت تركيزات الدهون الثاثية املوجودة 

في الدم.

وقال األستاذ املشارك في الدراسة، وليام 
ك��راوس، إن التمرينات الرياضية والنظام 
الغذائي أفضل أمرين ميكن عبرهما تقليل 

مخاطر اإلصابة بأمراض القلب .
وأض��اف أنه ال توجد في السوق 5 عقاقير 
مجتمعة ميكن أن حت��دث األث��ر ال��ذي أحدثه 

تقليص السعرات احلرارية على صحة القلب.
وشملت الدراسة 218 بالغا في الواليات 
املتحدة بن 21-50 عاما، واستمرت ثاثة 
أع��وام، وطلب من 143 منهم البدء في نظام 
غ��ذائ��ي يقلل ب��� 25 ف��ي امل��ئ��ة م��ن السعرات 
احلرارية التي يتناولنها يوميا، فيما طلب 
م��ن البقية االس��ت��م��رار ف��ي نظامهم الغذائي 

الطبيعي.
وحافظ البعض على تطبيق قيود السعرات 
احلرارية وكانوا يأكلون قبل بدء الدراسة ما 
ميثل 2467 سعرة يوميا، وخالها أصبحوا 
يتناولون 2170 سعرة، وفشل آخ��رون في 

االلتزام بالقيود املفروضة عليهم.
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عجوز طاعن في السن ينقذ كلبه من فكي متساح
أق��دم عجوز من والي��ة فلوريدا األميركية يبلغ 
من العمر 75 عاما على ركل متساح كاد أن يفترس 
كلبه. وأوضح بودي أكرمان إن التمساح الذي يبلغ 
طوله 2.44 متر جاء من بركة بالقرب من منزله في 

بالم هاربور في وقت سابق من هذا األسبوع وأمسك 
بالكلب أثناء خروجهما في نزهة صباحية مبكرة.

وأضاف أنه ركل التمساح حتى يتخلى عن الكلب 
وهو من فصيلة »املسترد الذهبي«. ولم يصب أي من 

احليوانن بسوء.
وذكرت صحيفة » تامبا باي تاميز« أن مسؤولي 
احل��ي��اة البرية ف��ي ف��ل��وري��دا ح��ض��روا وص���ادروا 

التمساح في وقت الحق من ذلك اليوم.
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بعد مرور نحو 48 ساعة كشفت السلطات 
البريطانية عن هوية ضحية حادث تصادم 
بشع، وتبن أنها جنمة قناة على يوتيوب 
ومقدمة برامج تلفزيونية تبلغ من العمر 

36 عاما.
وأوض��ح��ت السلطات أن الضحية هي 
إميلي هارتريدج، مشيرة إلى أنها توفيت في 
مكان احلادث على دوار »كوينز سيركوس« 
في منطقة باترسي في العاصمة البريطانية، 
فيما يعتقد أن��ه أول ح��ادث م��ن نوعه في 

بريطانيا.
ولقيت الراحلة مصرعها إثر اصطدام بن 
شاحنة ضخمة وسكوتر كهربائي كانت 

تستخدمه للتنقل.
وع��ب��ر اآلالف ع��ن ح��زن��ه��م وت��ع��ازي��ه��م 
وصدمتهم لوفاة هارتريدج عبر اإلنترنت 
ومواقع التواصل االجتماعي، وفقا لصحيفة 

ديلي تليغراف البريطانية.
وكانت هارتريدج متكنت من حتقيق أكثر 
من 350 ألف مشترك لقناتها على يوتيوب، 
التي تنشر فيها مقاطع فيديو خاصة بنمط 
احلياة واللياقة البدنية والسفر، قبل أن 
تنتقل إلى التلفزيون وتقدم مسلسا للقناة 
ال��راب��ع��ة ب��ش��أن كيفية التعامل بعد سن 
الثاثن. أم��ا في حسابها على إنستغرام، 
فقد بلغ ع��دد املشتركن ح��وال��ي 44000، 

حيث نشر فيه خبرا بشأن تعرضها حلادث 
مروري أدى إلى وفاتها.

وعلى الرغم من احلادث القاتل الذي وقع 
بالقرب من منزلها في لندن، فإنه لم تتم أي 

اعتقاالت حتى اآلن.
وقالت متحدثة باسم خدمة إسعاف لندن 
»لقد أرسلنا فريقا طبيا وطاقمن لإلسعاف 
وضابط االستجابة للحوادث في السيارات 

إلى مكان احل��ادث«، مضيفة أنه على الرغم 
من وص��ول الفريق إل��ى مكان احل��ادث بعد 
أقل من 3 دقائق إال إن اجلهود املكثفة التي 
بذلها املسعفون لم تثمر، وأعلن عن وفاة 

هارتريدج في مكان احلادث.
اجلدير بالذكر أن سائق دراج��ة هوائية 
ك��ان ق��د قتل ف��ي املنطقة نفسها ف��ي يوليو 

2018 بعد إصابته بشاحنة نفايات.

مصرع »جنمة يوتيوب« في حادثة »فريدة من نوعها«
أقيمت ام��س ف��ي لونغوي 
شرق فرنسا مراسم دفن عائلية 
لفنسان المبير بعد يومن على 
وفاة هذا املصاب بشلل رباعي 
إثر إنهاء األطباء عاجه بعدما 
قبع في غيبوبة إح��دى عشرة 
س��ن��ة اس��ت��ح��ال خ��ال��ه��ا رم��زا 
للجدل بشأن املوت الرحيم في 
الباد، على ما أف��ادت عائلته 

لوكالة فرانس برس.
وحضر املراسم جميع أفراد 
ع��ائ��ل��ة امل��م��رض األرب��ع��ي��ن��ي 
ال��س��اب��ق ال��ت��ي ك���ان أف��راده��ا 
منقسمن بشدة حيال مسألة 

إنهاء عاجه.
وقد أعيدت جثة الرجل )42 
عاما( ال��ذي دخ��ل غيبوبة إثر 
تعرضه حل���ادث م���روري في 
العام 2008، عصر اجلمعة، 

إلى زوجته راشيل المبير.
وك����ان ف��ن��س��ان وراش��ي��ل 
المبير، وهما ممرضان، التقيا 
في مستشفى مدينة النغوي 
قرب احلدود البلجيكية، وهي 

مسقط رأس راشيل.
وكان املدعي العام في مدينة 

رمي��س ماتيو ب��وري��ت أعلن، 
اخلميس، فتح حتقيق بهدف 
»حتديد أسباب الوفاة« للتحقق 
من أن وق��ف العاجات حصل 

بصورة قانونية.
وف��ي ه��ذا اإلط���ار، خضعت 
جثة فنسان المبير للتشريح 
اجل��م��ع��ة ف���ي ب���اري���س قبل 

تسليمها لراشيل المبير.

أما نتائج التحقيق فسُتعلن 
في وقت الحق.

وأص��ب��ح ف��ن��س��ان المبير، 
خال سنوات معاناته الطويلة، 
رمزا للجدل بشأن املوت الرحيم 
ف��ي ف��رن��س��ا، ف��ي ظ��ل تضارب 
اآلراء بشأن حالته بن والديه 
الكاثوليكين الرافضن لوقف 
ال���ع���اج، وزوج���ت���ه وق��ري��ب��ه 

وأشقائه الستة الذين كانوا 
ينددون مبا اعتبروه »متاديا 

عاجيا« با طائلة.
ويحظر قانون أقر في فرنسا 
ال��ع��ام 2016 امل���وت الرحيم 
واملساعدة على االنتحار، لكنه 
يسمح ب��وق��ف ال��ع��اج��ات في 
حاالت يكون فيها اإلصرار على 

متابعتها »غير منطقي«.

دفن رمز »املوت الرحيم« في فرنسا

العلماء يكتشفون 
ثقبًا أسودًا فريدًا 

من نوعه
أظهر تلسكوب هابل الفضائي أن 
مجرة تبعد ع��ن األرض نحو 130 
سنة ضوئية حتتوي على ثقب أسود 
كبير ب�«خصائص فريدة«، وفقا ملا 

ذكرت تقارير إعامية أمس.
 »digitaltrends« وأوضح موقع
 »NGC 3147« أن املجرة احللزونية
حت��ت��وي ق��رب م��رك��زه��ا على ثقوب 

سوداء هائلة.
ويبدو أن هذا االكتشاف أثار دهشة 
العلماء واخلبراء الفلكين الذين لم 
يخطر ببالهم أن  الثقب محاط بقرص 
سميك من الغازات والغبار، إذ كان 
من املتعارف عليه أن تلك املجرة ال 
حتتوي على مواد كافية لتغذية مثل 

هذا القرص.
ووفقا للعلماء، فإن املادة املوجودة 
في القرص تدور بسرعة تزيد عن 10 
في املئة من سرعة الضوء، لهذا فإنه 
باإلمكان مراقبة التأثيرات املرئية 
لنظرية النسبية، وبالتالي رؤية 

سطوع املواد من حول الثقب.
كما تفاجأ العلماء بقوة سطوع 
املواد حول الثقب فهذا االكتشاف ينفي 
نظريات العلماء بشأن وجود مجرات 
نشطة خافتة، إذ أوض���ح الباحث 
ستيفانو بيانتشي، من يونيفرسيتا 
ديغلي ستودي روما تري في إيطاليا 
أن » األقراص التي نراها حول الثقوب 
ال��س��وادء ف��ي امل��ج��رة وصلت درج��ة 
سطوعها من ألف ضعف حتى 100 

ألف ضعف«.


